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Turba Kooli spordihoone kodukord 

1. Külastusaeg 

1.1. Spordihoone  on avatud  

E – R 15.00-22.00 

L – P 12.00-21.00 

Spordihoone on suletud riiklikel pühadel ja kollektiivpuhkuse ajal.  

Saunad on avatud laupäeviti kella 12.00- 21.00  

 

2. Teenuse eest tasumine 
2.1. Treeningule tulles spordihoone külastaja esitab administraatorile: 

2.1.1. õpilaspileti või mõne muu soodustust andva dokumendi ; 

2.1.2. soovi treeningu läbiviimise kohta; 

2.2. Spordihoone külastaja ostab administraatorilt pääsme vastavalt Nissi Vallavalitsuse 

poolt kehtestatud hinnakirjale. 

2.3. Teenuse eest tasumine toimub koheselt ja kogu summa ulatuses; 

 

3. Spordi- ja jõusaali külastaja meelespea 
3.1. Vajadusel väljastab administraator külastajale treeningu läbiviimiseks vajalikud 

spordivahendid või inventari, nendeks on: 
3.1.1. võrkpalli konstruktsioonid koos võrguga; 
3.1.2. tennisekonstruktsioon koos võrguga; 

3.2. Peale treeningut või võistluste lõppu tuleb kasutatav inventar oma kohale tagasi 

asetada. 
3.3. Tahtlikult lõhutud inventari korral: 

3.3.1. eemaldatakse süüdlane treeningrühmast; 
3.3.2. pääse kaotab koheselt kehtivuse; 
3.3.3. süüdlast spordihoonesse enam ei lubata; 
3.3.4. tekitatud kahju hüvitamine lepitakse kokku spordihoone valdajaga (Turba 

Kooli direktoriga). 
3.4. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teatada koheselt spordihoone 

administraatorile, hüvitamine lepitakse kokku spordihoone valdajaga (Turba Kooli 

direktoriga). 
3.5. Spordisaali külastaja on kohustatud: 

3.5.1. viibima spordihoones (sh jõusaalis) ainult sportlikes puhastes spordirõivastes 

ning vahetusjalatsites (vahetusjalatsid on kummitallaga ja mittemäärivad, 

rannajalatsid (plätud) ei ole spordijalatsid). Paljajalu spordisaalis (sh jõusaalis) 

viibimine on keelatud. 
3.5.2. kinni pidama treening- ja õppetöö läbiviimise aegadest; 
3.5.3. hoidma kõikides spordihoone ruumides ja territooriumil puhtust ja korda; 



3.6. Alla 16-aastased lapsed ei tohi jõusaali kasutada ilma atesteeritud juhendaja 

järelvalveta. 
3.7. Spordihoones on suitsetamine ja alkoholi tarbimine keelatud. 
3.8. Pealtvaatajad ja kõrvalised isikud võivad viibida treeningute ja võistluste ajal ainult 

tribüünil. 
3.9. Kodukorra täitmise kontroll lasub administraatoril. 
3.10. Päeva viimane treening lõppeb kell 21.45 

 

4. Riietus-, sauna- ja dušširuumide külastaja meelespea 
4.1. Pesuruumides kasutada pesuvahendit (šampoon, seep) sihipäraselt (ainult ihu 

pesemiseks). 

4.2. Saunas ei ole lubatud kasutada saunavihta. 

4.3. Tervisetuba on võimalik üürida ainult täiskasvanutel, alaealistel ilma täiskasvanuta 

tervisetoas viibida  ei ole lubatud. 

4.4. Tervisetoa täpne kasutusjuhend asub tervisetoas. 

 

 

5. Spordihoone külastaja meelespea 
5.1. Jalgrataste ja lemmikloomadega on spordihoonesse sisenemine keelatud. 

5.2. Spordihoone külastaja on kohustatud jälgima, et ta oma tegevusega ei segataks 

sportimisruumides toimuvaid teiste sportlaste ja treeningrühmade treeninguid. 

5.3. Toidu (sh närimiskumm) ja kleepuvate jookidega sisenemine spordihoonesse  on 

keelatud. 

5.4. Spordihoonesse on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja 

vigastusohtlikke esemeid. 

5.5. Spordihoone administraatori ja teiste töötajate korraldustele peab  koheselt  

reageerima. 

5.6. Eriolukordades (nt häire) tuleb järgida spordihoone töötaja korraldusi. 

5.7. Esmaabivahendid asuvad administraatori ruumis. 

5.8. Kaotsi läinud esemeid palun küsida spordihoone administraatori käest.  

5.9. Isiklike esemete eest riietus- ja saunaruumides spordihoone ei vastuta. 

5.10. Spordihoone ei ole õppetöövälisel ajal noorte kogunemise ega ajaveetmise 

koht. 

5.11. Kõigi esilekerkinud küsimustega palume pöörduda spordihoone administraatori 

poole. 

Kodukorra täitmise kontroll lasub administraatoril. 

 

 


